LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 23 februari 2017
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

7a

Z-16-18721

Verordening rechtspositie wethouders.

 de Verordening rechtspositie wethouders gemeente Oegstgeest 2017 met terugwerkende
kracht tot en met 1 januari 2017 vast te stellen.

7b

Z-17-101552

Communicatiebeleidsplan gemeenteraad
Oegstgeest.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 het Communicatiebeleidsplan gemeenteraad Oegstgeest vast te stellen.

7c

Z-16-18222

Airbus Defence and Space Netherlands:
definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Van de agenda afgevoerd; geen besluit meer nodig.

8

Z-17-101583

Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie
WVOLV.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 de heer E.L. Kamermans te benoemen tot voorzitter van de Rekenkamercommissie
Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg voor een periode van
vier jaar, ingaande 9 maart 2017.

9

Z-17-101690

Opheffen geheimhouding besloten deel raad
d.d. 7 februari 2017.

 de geheimhouding op het besloten deel van de raadsvergadering d.d. 7 februari 2017 op te
heffen.

10

Z-17-101691

Evaluatie Rekenkamercommissie WVOLV.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

de rapportage evaluatie rekenkamercommissie vast te stellen en daarbij:
1. de rekenkamercommissie te verzoeken een voorstel te doen aan de raden met het oog op
verbeteringen in het proces zodanig dat de commissie haar werk efficiënter kan
uitvoeren, waarbij in ieder geval wordt meegenomen:
a. de mogelijkheden om benchmark in te zetten als alternatief voor hoor- en wederhoor;
b. het centraal aanbieden van presentaties voor de raadsleden;
2. de griffiers te verzoeken een voorstel te doen voor verbetering van de ondersteuning van
raadsleden (en elkaar), met speciale aandacht voor:
a. de opvolging van de aanbevelingen en het bewaken hiervan;
b. de mogelijkheid om ex ante onderzoek te beleggen bij de rekenkamercommissie;
c. het overleg tussen de raden onderling (en in het verlengde hiervan tussen de
griffiers);
d. de mogelijkheid om voor belangrijke onderzoeken een klankbordgroep samen te
stellen uit de vier raden;
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3. de griffiers te verzoeken besluitvorming door de raden voor te bereiden met het oog op
het formaliseren en verordenen van de samenstelling van de commissie;
4. de colleges te verzoeken waar nodig mee te werken aan de totstandkoming van deze
voorstellen;
5. de voorzitters van de raden te verzoeken zorg te dragen voor een lange termijnplanning
ten behoeve van de afstemming tussen en de positionering van de raden;
6. hen allen te verzoeken in afstemming met elkaar zorg te dragen voor agendering van de
voorstellen in de raden uiterlijk in juni 2017.
11

Z-16-18571

Frequentie voortgangsrapportage.

 akkoord te gaan met één voortgangsrapportage per jaar en hierop de financiële
verordening aan te passen.
Voorstel geamendeerd aangenomen.
 Amendement A van D66, HvO, CDA, PrO, LOKAAL en VVD ‘Benoeming hoofddossiers
VORAP 2017’ met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.

16

Z-16-18605

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.
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